
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   
  
 

أوتشا     

 في هذا العدد
1ص. الهجرة الدولية من الخرطوم إلى دولة جنوب السودانقافلة  

2ص. النيل األزرق والية عودة بعض الالجئين إلى

3ص.  ناأهمية تسجيل المواليد في السود

4.ص  نقص المياه والمرافق الصحية آلفة

  التطورات أبرز
  شخص  700بدأ ما يقرب من

دولة جنوب من  من أصول
السودان ممن علقوا في 

 2011منذ عام  الخرطوم
ويل في دولة رحلتهم إلى أ
  جنوب السودان.

 مفوضية العون اإلنساني  تتوقع
الالجئين من آالف  عودة

الموجودين في  السودانيين
دولتي  بينالمناطق الحدودية 

السودان وإثيوبيا إلى والية 
  .2014في عام  النيل األزرق

  ال يزال القتال المتواصل بين
القوات المسلحة السودانية 

تحرير ل الشعبية حرآةالو
قطاع الشمال يؤثر  –السودان 

على المدنيين، مع مقتل 
وإصابة ونزوح العديد من 

األسبوع  على مدىاألشخاص 
  الماضي.

 ديد صادر عن وفقا لتقرير ج
 والدة تَلِجُس، اليونيسيف

 جميع في المائة من 59,3
دون سن الخامسة في  األطفال

  السودان.

 أرقام

يجرى حاليا 
مراجعة 
  األرقام

 

  دارفور في نونازحال
 

156,000  

  
 

   السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضية
 )لالجئين

 في السودانيين نوالالجئ 232,000
 السودان دولة جنوب

   وإثيوبيا
مفوضية األمم المتحدة ( 

  )للالجئين

346,000  

 
 في ونسودانيال ونجئاللا

  تشاد
مفوضية األمم المتحدة  (

 ) للالجئين

 التمويل

 985 مليون
 )أمريكي دوالرمطلوبة (

 541 مليون
 )أمريكي دوالر(التمويل المقدم مبلغ 

54.9%  
 )أمريكي دوالره (التمويل المقدمنسبة 

 

  العائدون من إثيوبيا إلى مدينة قيسان في والية النيل األزرق (تصوير المنظمة األفريقية لإلغاثة والتنمية)
 

  
جنوب السودان من الخرطوم إلى دولة جنوب دولة من شخص من أصول  709مغادرة قافلة تحمل 

  السودان
  

ممن تقطعت بهم السبل في العراء في  –دولة جنوب السودان من من أصول ًاشخص 709غادرت قافلة تحمل 
.  وقد تلقى العائدون قبيل ديسمبر 15في  من الخرطوم إلى أويل في دولة جنوب السودان – 2011الخرطوم منذ 

 وآانقامت منظمة الهجرة الدولية بتنظيم هذه القافلة.  قد الحمى الصفراء وشلل األطفال.  والمغادرة تحصينات ضد 
  هجليج. –الخرسانة  -أم عدارة –الدلنج  – ضْيَِّباُأل -آوستي –خط سير القافلة آالتالي الخرطوم 

  
ن عدد الدولية إلى أالهجرة منظمة شاحنة ( تحمل أغراض العائدين).  وأشارت  21حافلة و 19وتتكون القافلة من 

  ديسمبر. 8في  بالفعلشخص تم تسجيلهم  1,653المسافرين آان أقل من 
  

وبينما قامت العديد من األسر 
 بتسجيل بياناتهم من أجل

لم يحضر إال رب  العودة،
من في آثير  األسرة فقط

بقية  غادرتبينما  ،األحيان
إلى دولة جنوب األسرة 
 . بطرقهم الخاصة السودان

العون  ويتوقع ممثلو مفوضية
اإلنساني التابعة للحكومة 

نضمام المزيد من األشخاص إ
 وآانإلى القافلة في آوستي.  

 جميع األشخاص المسافرين
 في عراءاليعيشون في 

روشاب في محلية دالمنطقتي 
ومنطقة الحاج يوسف  ،بحري

  في محلية شرق النيل.
  

وتختلف التقديرات بشأن 
ين ترجع أعداد األشخاص الذ

جنوب أصولهم إلى دولة 
 220,000السودان ما بين 

شخص ( حسب تقديرات 
حكومة السودان) و 

شخص ( حسب  350,000
تقديرات مفوضية األمم 

المتحدة لشؤون الالجئين).  
مليون شخص من أصول دولة جنوب السودان إلى دولة جنوب  1,8عاد  فوفقا لما أفادت به منظمة الهجرة الدولية

  .2012و  2007لسودان ما بين عامي ا
  
  

النشرة اإلنسانية
السودان

  2013  ديسمبر 15 –9|    50العدد
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  تجدد القتال في جنوب آردفان ب المدنيينثر أت
  

  قصف آادوقلي يتسبب في جرح ثالثة أشخاص
  

ديسمبر قذيفة  16ن.  فقد سقطت في يوم والية جنوب آردفاعاصمة  آادوقليمدينة  لىعقصف عن  ًاتحدة تقاريرتلقت األمم الم
 ينبسقوط ضحايا لم ترد أي تقارير عن متر من مجمع صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).  و 500هاون على بعد 

وآان .  آادوقلي خالل األيام القليلة الماضيةالذي تعرضت له الحادث الثاني من القصف  بمثابةهذا يعد ونزوح.  المدنيين أو 
خرجوا في مستشفى آادوقلي و اوجلوعقد هاون على المدينة.  وال فئاجراء سقوط قذيناير  14في  واأصيبد قثالثة أشخاص 

  عالج.بعد تلقيهم ال هامن
  

  فرار مئات األشخاص بسبب تجدد القتال
  

 ،شخص من قرى جيجيبا 2,000ديسمبر بنزوح ما يزيد عن  12في  قطاع الشمال –تحرير السودان ل الشعبية حرآةالأفادت 
القتال بين القوات المسلحة السودانية  جنوب آردفان وذلك عقب اندالعوالية لخيل في ا–وآولدنج في منطقة آيجا ،وتورليت

 1,400فرار  قطاع الشمال –تحرير السودان ل الشعبية حرآة.  وقدرت القطاع الشمال –تحرير السودان ل الشعبية حرآةالو
في الكهوف الجبلية في المنطقة.  آما أفادت الحرآة الشعبية لتحرير لهم  يوآوليما، باحثين عن م ،شخص آخر من قريتي آانجا

وجرح ثمانية  ،نلذي قامت به القوات المسلحة السودانية قد تسبب في مقتل مدنييَّقطاع الشمال بأن القصف الجوي ا –السودان 
.  وال تستطيع األمم المتحدة قطاع الشمال –تحرير السودان ل الشعبية حرآةال الخاضعة لسيطرة مناطقالأشخاص آخرين في 

غير قادرة على التحقق من هذه هي و قطاع الشمال –تحرير السودان ل الشعبية حرآةالوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ال
  التقارير.

  
للصحفيين في الخرطوم أن االحتياجات  نائب المدير التنفيذي لعمليات اليونيسيف وانجاقمارتن مووفي الوقت نفسه قال السيد 

آردفان والنيل األزرق.  قد أصبحت رهينة من ِقبل األطراف المتحاربة في واليتي جنوب طفل سوداني  165,000الطبية لنحو 
ة األساسية، بما في ذلك ال يحصلون على الخدمات الصحيأن هؤالء األطفال "لوسائل اإلعالم  وانجاقمارتن موقال السيد و

ليس من المعقول أن تأخذ القوات المختلفة في النزاع في هذه المناطق الحصبة وشلل األطفال".  واستطرد قائال "ضد  التطعيم
  "الء األطفال آرهائن، وربط مستقبل هؤالء األطفال آرهينة إلنهاء عملية سياسية.هؤ
  

  عودة بعض الالجئين إلى والية النيل األزرق
  

أفادت منظمة غير حكومية تعمل على 
تعقب تحرآات السكان في والية النيل 

بعودة ما يقرب سمبر دي 7في  األزرق
، معظمهم من النساء شخص 1,000من 

ة إلى مدينة بوت في محليواألطفال، 
نات التضامن قادمين من منطقتي جيرب
ومع وأبو جاو في دولة جنوب السودان.  

أن هذه العودة ب أفادت التقارير ذلك، فقد
عودة دائمة.  ويحتاج  ليست بالضرورة

هؤالء العائدون إلى تلقي مساعدات فيما 
والحصول على مياه  ،يتعلق بالغذاء
 ،وخدمات صحية أساسية ،شرب نظيفة
المساعدة في العودة إلى فضال عن 

   ة.األصلي مناطقهم
  

وقد أفادت المنظمة غير الحكومية في 
ديسمبر أن ما يقرب  9الوقت نفسه في 

شخص معظمهم من النساء  270من 
 ،هصفواألطفال قد نزحوا من مناطق م

يس في محلية باو إلى حي قوب ،وستيم
يد هومدينة الش ،وحي ريح بالك ،الضريح

في محلية الدمازين.  وقد نزح هؤالء 
وفقا يحتاج النازحون الجدد واألصلية.  مناطقهموتفشي مرض المالريا في  ،ونقص الغذاء ،مناألشخاص بسبب عدم استتباب اال

  .يوآت فيما يتعلق بتوفير الغذاء والمإلى مساعدا ا أفادت به المنظمة غير الحكوميةلم
  

  2014بعودة المزيد من الالجئين إلى والية النيل األزرق في عام  اتتوقع
  

بأنه من المتوقع أن يعود آالف األشخاص الذين نساني في والية النيل األزرق هذا األسبوع مفوضية العون اإلأفادت 
.  فقد أعربت  2014المناطق الحدودية في دولتي السودان وإثيوبيا إلى والية النيل األزرق في عام  لىإيلجأون حاليا 

ال يزال تواصل القتال بين 
القوات المسلحة السودانية 
والحرآة الشعبية لتحرير 

في  طاع الشمالق -السودان
 أجزاء من والية جنوب آردفان

تسبب  قدف ؤثر على المدنييني
ونزوح  ،وجرح ،في مقتل

العديد من األشخاص خالل 
   الماضياألسبوع 

  مفوضية العون اإلنساني تتوقع 
من آالف األشخاص  ةعود

المناطق  لىإالذين يلجأون حاليا 
دولتي السودان  بين الحدودية

وإثيوبيا إلى والية النيل األزرق 
  2014في عام 
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النيل األزرق في  اليةوي الدمازين عاصمة أثناء اجتماع عقدته مع وآاالت األمم المتحدة ف نسانيمفوضية العون اإل
في والية النيل األزرق.  آما وافقت مفوضية  لتبادل المعلومات بشأن العودة والنزوح ستعدادهاإديسمبر عن  15

على مقترح مقدم من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) يتعلق بالتحقق من  أيضًا نسانيالعون اإل
مفوضية العون ومن المتوقع أن تقوم وباو.   ،كرمكالو ،والعائدين في محليات قيسان ،حين الجددأعداد الناز

ومنظمات األمم المتحدة الشريكة بإرسال أربع بعثات للتحق من هذه األعداد في بداية عام  ،واألمم المتحدة ،نسانياإل
2014.  

 

 ممنشخص من والية النيل األزرق  2,600وتقدر مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بأن ما يقرب من 
ات الالجئين في منطقة أصوصا في دولة عسكرلالنتقال إلى مليسوا على استعداد يعيشون في المناطق الحدودية 

مفوضية األمم المتحدة لشؤون سباب أخرى.  ووفقا لأل أو هناك إما بسبب تربيتهم لعدد آبير من الماشيةوذلك إثيوبيا 
لالجئين الجئ من والية النيل االزرق ممن وصلوا إلى معسكرات ا 33,000، فإنه هناك أيضا ما يقرب من الالجئين

  .2011في دولة إثيوبيا منذ سبتمبر 

  تسجيل المواليد في السودان

غير على مستوى العالم مليون طفل  230أن حوالي  يونيسيف)المم المتحدة للطفولة (لمنظمة األ جديد آشف تقرير
  .سن الخامسة دونمسجلين رسميًا عند الوالدة، أي ما يعادل طفل من بين ثالثة أطفال 

لكل طفل الحق في الحصول على شهادة ميالد: عدم المساواة واالتجاهات في " ،المعنونالتقرير الجديد  ويجمع
أحدث البيانات القطرية المتاحة والتقديرات  التقرير يقدم، آما ًابلد 161يغطي  ًاإحصائي ، تحليًال"تسجيل المواليد

في المائة من جميع األطفال دون سن  59,3ُسِجَلت والدة . ووفقا لما جاء في التقرير فقد تسجيل المواليدب الخاصة
.  ومع ذلك ال تزال هناك اختالفات إقليمية آبيرة.  وتتصدر الوالية الشمالية قائمة تسجيل الخامسة في السودان

طفال دون سن الخامسة، بينما سجلت والية دارفور أدنى جميع األ ينبفي المائة  94.3ُسِجَلت والدة المواليد حيث 

    في المائة. 23.3 بلغ نسبة – معدل لتسجيل المواليد

، من حق الحصول على التعليمأو ممن ليس لديهم وثائق هوية  ،وغالبا ما ُيحرم األطفال غير المسجلين عند الوالدة
 ونزاعاتأ ،آوارث طبيعيةبسبب حدوث  األطفال عن أسرهم لنفصإ إذاوالضمان االجتماعي.  ف ،والرعاية الصحية

وثائق بسبب عدم وجود  سيكون أمرا أآثر صعوبة األطفال مع أسرهم جمع شملفإن ، استغالل األطفالأو نتيجة 
  .لهؤالء األطفال رسمية

  نسبة تسجيل المواليد لألطفال دون سن الخامسة حسب الوالية

  المصدر: اليونيسيف

 

وفقا لتقرير جديد صادر عن 
 59,3ت والدة َلِجُس اليونيسيف

في المائة من جميع األطفال 
 دون سن الخامسة في السودان.
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  غرب آردفان وشرق دارفور واليتي قبلي على الحدود بيناندالع قتال 
  

ما أن  صادر عنها والية شرق دارفور في تقرير أوليتعمل في محلية عديلة في غير حكومية  وطنيةمنظمة قالت 
أسرة) قد وصلوا إلى مدينة شريف عقب اندالع اشتباآات مسلحة  300شخص ( ما يقرب من  1,500يقدر بنحو 

ر في غرب آردفان بالقرب من الحدود مع والية شرق دارفور خالل األسبوع الماضي.  َمبين قبيلتي المعاليا والَح
في  هبراأسرة) من قبيلة الحمر إلى مدينة أبو ج 120شخص آخر ( 600ير بوصول ما يقدر بنحو آما أفادت التقار

والية شرق دارفور.  ولم يتم بعد تحديد احتياجاتهم على وجه الدقة.  ووفقا للتقارير التي تلقتها األمم المتحدة، أسفر 
  ضحية. 38ن وقوع ما مجموعه في منطقة أم ديبات في غرب آردفان ع قبيلتينالالقتال الذي اندلع بين 

  
  ي المياه في العالم العرب شؤون تقرير جديد عن إدارة

  
 أصدر المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في نهاية شهر نوفمبر تقريرا جديدا عن

إدارة شؤون المياه في المنطقة إدارة شؤون المياه وإدارة المياه في العالم العربي.  وجاء في التقرير المعنون "
المحلي  اتجهفي المائة من ن 2ما يعادل بفقد مبلغا يالسودان سوف  العربية: إدارة ندرة المياه وتأمين المستقبل" أن

عدم تيسر الحصول على مصادر مياه بسبب وذلك  2020و 2010بين عام  –مليار دوالر أمريكي  1.4 –اإلجمالي 
فإن نسبة السكان  2010.  ووفقا لما جاء في مسح صحة األسرة في السودان لعام شرب ومرافق صحية محسنة

في المائة بينما تبلغ نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق مياه شرب  27الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة تبلغ 
  في المائة. 60,5

  
آخر األشخاص  نَُّكَيأن النساء عادة ما على في غرب السودان،  أجريت ستنادا إلى دراسةإ ،الضوءالتقرير  يسلطو

.  فعادة ما يترك الرجال أراضيهم قبل النساء من نعندما يصيب الجفاف أراضيه نن ديارهيترآ ئيالالمهاجرين ال
في ديارهم.  ومن ثم تتحمل النساء وحدهم لنساء واألطفال ودخل يعول األسرة، تارآين ا ،أجل البحث عن عمل

تحمل تما  .  وبينما يؤثر وقوع الكوارث على المجتمع المحلي بأآمله، فغالباإدارة الموارد المتضائلة لألسرةمسؤولية 
األحيان من  في آثير منيكون أغلبهم الفيضانات بحياة ضحايا وتودي   تأثير هذه الكوارث. من آبراأل وطأةالالنساء 

  السباحة. نوعدم تعليمه ناإلناث بسبب قيود التنقل المفروضة عليه

 
 

برنامج األمم تقرير لأورد 
السودان أن بالمتحدة اإلنمائي 

مليار دوالر  1,4 سرخيس
 2010 يأمريكي  بين عام

دم تيسر ع بسبب 2020و
الحصول على مصادر مياه 
  شرب ومرافق صحية محسنة


